
Uchwała Nr 2/2017/2018 

z dnia 30.10.2017 r.  

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 154 w Warszawie  

Działając na podstawie ustawy z dnia 1 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zmianami), ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karty Nauczyciela i aktów 

wykonawczych do tych ustaw oraz Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 154 

w Warszawie,  Rada Rodziców postanawia: 

1) Uchwalenie Planu profilaktyczno-wychowawczego szkoły. 

2) Zorganizowanie akcji dot. zbiórki niezniszczonych gier i zabawek edukacyjnych (np. puzzli, 

klocków do  świetlicy szkolnej (w każdej lokalizacji). 

Na zebraniu pojawiły się informacje, że świetlice są niedoposażone zarówno w zabawki, jak 

i artykuły papiernicze. Rodzice poinformowali, iż mimo wpłat na świetlicę muszą dodatkowo 

kupować różne rzeczy, wykorzystywane na zajęciach – zostanie sprawdzone jaka jest tego 

przyczyna. Z powodu zmiany skarbnika ( przeprocesowanie zmiany dysponenta w banku) 

środki na świetlice zostały uruchomione 26.10.2017 r. 

3) Ustalono, żeby poprawić przepływ informacji w kwestii udostępniania wiadomości jak są 

wykorzystania środki wpłacanych na świetlicę.  

• Zobowiązanie Kierowników Świetlicy do przedstawienia szczegółowego preliminarza 

wydatków świetlicowych na rok szkolny 2017/2018 w terminie do 30 listopada 2017 r. 

(informacja w tej sprawie została wysłana LIBRUSem w dn. 02.11.2017 r.).  Publikacja 

preliminarza na stronie szkoły. 

• Ustalenie, czy możliwe jest, aby Świetlica „przeszła”  na rozliczenia bezgotówkowe od 

1 grudnia 2017 r.  – w tej sprawie zostanie przeprowadzone spotkanie prezydium RR 

z Kierownikami świetlicy do 15.11.2017 r..   

• Udział w zebraniach RR przedstawicieli świetlicy, którzy będą mogli bezpośrednio 

przedstawić informację o  wykorzystaniu środków i skonsultować je z RR. 

4) Dyskusja nad wnioskiem dot. zakupu wykładziny – uwzględniono zarówno informacje 

przekazane od wychowawcy jak i argumenty zgromadzonych rodziców. Uzgodniono, że Rada 

Rodziców może partycypować w kosztach w wysokości 50%. Pozostała część powinna 

pochodzić z budżetu szkoły. 

5) Wybrano logo Rady Rodziców. Po ostatecznej wersji projektu planowany jest wydruk naklejek 

(różnej wielkości) i oklejenie miejsc/rzeczy sfinansowanych ze środków RR. 

6) Poprawa wypłacalności składek na Radę Rodziców: 

• Deklaracje rodziców (wysłana informacja od Skarbnika RR). 

• Informowanie na zebraniach o celach przeznaczenia środków. 

• Bieżące umieszczanie informacji na stronie szkoły. 

• Bieżące informowanie rodziców o pozytywnie rozpatrzonych wnioskach, związanym 

z dofinansowaniem zajęć oraz konkursów wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


